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Krijg je de Kineaan nog niet via de mail, maar wil je dit wel? Mail naar 
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Stichtelijk woordje van uw voorzitter  
 

Meer Nijs – Meer Nijs – Meer Nijs – Meer Nijs – Meer Nijs – Meer Nijs 

 

De eerste helft van het veldseizoen zit er alweer op. Er waren enkele kampioenschappen te vieren, 

superleuk met veel publiek aan de kant.  

 

De trainingen en oefenwedstrijden in de zaal zijn los, heerlijk weer onder dak. Het zal wel even wennen zijn 

in de Hoekstra hal. Daar is de temperatuur naar beneden geschroefd in verband met de gestegen 

gasprijzen. Neem vooral een warme jas mee wanneer je op de tribune zit! 

 

En over die energie prijzen => we hebben met een energie groepje de situatie in Noppes bekeken. De boiler 

en de mechanische afzuiging zijn uitgezet. Nu merk je weinig van die mechanische afzuiging, hooguit 

minder geluid, maar doordat de boiler uit is, is er geen warm water meer in Noppes. We hopen hiermee 

zoveel mogelijk gas en stroom te besparen. Want wat je niet verbruikt hoef je ook niet te betalen (lijkt wel 

een spreuk van de Redactie      ) 

 

Vlak na de laatste wedstrijden/trainingen heeft een groep in Noppes de boel goed onder handen genomen, 

alles blinkt weer. Top gedaan. 

 

Als bestuur zijn we druk bezig met de voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering, de ALV. Nu 

hadden we bedacht om een enquête te versturen om input te krijgen hiervoor. De ouders van onze leden 

hebben hier goed gehoor aan gegeven, zijn we erg blij mee! Van de spelende (selectie)-leden hopen we nog 

een vracht aan inzendingen te krijgen.  

 

Tot ziens in de hal of bij de ALV, 

 

Namens het bestuur, 

 

Eelkje van der Meer 
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Flúster Famkes  
 

 

Beste lezer, 

 
Welkom terug bij de Flúster Famkes! 
Hopelijk is iedereen inmiddels een beetje gewend aan de 
overgang van veld naar zaal. Er zijn namelijk alweer een 
aantal trainingen en oefenwedstrijden geweest. Deze keer 
hebben we Annechien Pronk geinterviewd! Ook hebben we 
weer zoals altijd een tip, aanwijzing en Kinea moment. 
Daarnaast kun je weer meedoen aan de nieuwe “wie is het” 
Had je de vorige keer goed geraden? Je komt er zo achter!  
 

 

 

 

Tip van de Flúster Famkes: 

Voor alle supporters die bij een wedstrijd komen kijken in de Hoekstra hal, 

 trek je winterjas aan! Het is namelijk verrassend koud in de hal, thank us later        
 

 

 

Langs de zijlijn met: Annechien Pronk 

 
Vraag 1: Wie ben je en wat doe je bij Kinea? 
Ik ben Annechien en ben op verschillende manieren betrokken bij KINEA. 
Vooral als trotse moeder langs de zijlijn bij de C1 en E2 bij mijn dochters Elle en Line die korfballen bij 
KINEA. 
Of zelf op de tennisbaan van KINEA en of ik nou als supporter er ben of zelf tennis altijd even fanatiek ;-) 
En daarnaast doe ik het wedstrijdsecretariaat en mag ik daarom ook in het bestuur zitten van KINEA. 
 
Vraag 2: hoe lang ben je al lid van Kinea? 
Wij wonen inmiddels 10 jaar in de Knipe en bijna vanaf het begin is Elle begonnen bij de Kangaroes bij 
Marije. 
 
Vraag 3: Wat betekent Kinea voor jou? 
Genieten op de sportvelden op of langs de lijn! 
 
Vraag 4: Wat is je hoogtepunt bij Kinea? 
Mooi moment was dat ik al bestuurslid soms ook de medailles mag uitdelen aan de kampioenen. 
Was wel een heel bijzonder moment toen dit bij het team van mijn eigen dochter was, bijzonder momentje 
voor ons allebei ;-) 
 
Ik heb heel erg veel plezier gehaald uit de van hier tot Tokyo actie. In een tijd waarin alles supersaai was 
door Corona heb ik hier zelf wel veel energie van gekregen. 
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Of toen we de ‘online rommelmarkt’ hebben gedaan in Noppes…. 
 
Bij de tennis zijn dat toch wel de clubkampioenschappen. Heel leuk om te spelen maar ook zo gezellig om 
te komen kijken. 
 
Maar bij ons thuis zijn we er toch echt wel over eens dat jaarlijkse ouder kind wedstrijd het hoogtepunt is. 
 
Vraag 5: Wat zijn je ambities voor de club? 
We hebben het volgens mij bij KINEA al heel goed voor elkaar. 
Veel jeugdleden, prachtige accommodatie en gezellige club mensen. 
Ik zou het wel mijn zeer loyale bestuur collega’s die na vele jaren trouwe dienst hebben aangegeven te 
willen stoppen gunnen dat er nieuwe mensen opstaan. 
En zou dit dan ook als advertentieruimte willen gebruiken om leden of ouders van leden op te roepen om 
aan te schuiven in het bestuur. 
Het is een mooie club waarin veel mensen met liefde de handen uit de mouwen steken en heeft ons als 
niet native-inwoners van de Knipe ook een hele nieuwe groep vrienden en kennissen opgeleverd. 
 
Vraag 6: Op wie van de club ben je het meest trots en waarom? 
Ja ik val wat in herhaling maar dat zijn natuurlijk mijn meiden ;-) 
En daarnaast natuurlijk alle jeugdtrainers die iedere week op het trainingsveld en wedstrijden er staan voor 
onze kinderen, hulde! 
 
Vraag 7: Nieuwe spelregel 
Ik denk dat de sport wel een uitdaging heeft om na te denken hoe de toekomst van ‘gemengd’ korfbal eruit 
ziet. 
Zouden onze stoere C1 meiden niet gewoon hoofdklasse moeten kunnen proberen? Ook zonder jongens…? 
Nu is dat volgens de regels van de bond niet mogelijk. 
Ik vind dat het eigenlijk een keuze van de vereniging moet zijn of ze dit willen proberen. 
 
Vraag 8: Heb je een vast ritueel voor de wedstrijd? 
( bijvoorbeeld een geluksonderbroek)  

Ja toch altijd even dat zenuwenplasje… 
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Wie is het?  

 
In deze rubriek omschrijven wij een lid van Kinea en is het aan jullie om te raden om wie 
het gaat! Hoe goed ken jij je clubleden? Als je denkt te weten wie het is, stuur ons dan 
een instagrambericht naar flusterfamkes_kinea of mail naar 
flusterfamkeskinea@gmail.com! In de volgende editie maken we bekend wie het is.  

 
 
Team: Man  
Geslacht: Selectie 

 
Deze heer is niet weg te denken uit de selectie. Hij speelt namelijk een belangrijke rol als lid bij Kinea. Wel is 
hij nu voor bepaalde tijd niet helemaal compleet, er mist een tijdje iets in zijn leven.  
 
 
Antwoord vorige editie: Rudan Zoetendal 
 
 
 

Kinea Moment :      

 

Oefenwedstrijd van Kinea 1 en 2 afgelopen donderdagavond! 
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Heb jij nou ook leuke momenten/ herinneringen aan kinea? 
Stuur je verhaaltje of foto dan op en wie weet 
zie je het verschijnen in een van de volgende edities! 
Dit mag natuurlijk ook anoniem. 
 

 

Aanwijzing Flúster Famkes: 

 

 
Mochten er nu interessante weetjes of    
nieuwtjes bij je te binnen schieten, 
deel ze dan met ons!  
Wij zijn namelijk graag op de hoogte over 
van alles wat er speelt.  
 
Mail:    flusterfamkeskinea@gmail.com 
 
 
Instagram:   Flusterfamkes_kinea     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                XOXO 

 

 

 
  

mailto:flusterfamkeskinea@gmail.com
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Sponsor in het zonnetje  
Op zaterdag 3 december speelt de selectie van Kinea hun eerste thuiswedstrijd in de zaal tegen Sparta. De 
wedstrijd en bal worden mede mogelijk gemaakt door Faber Sport en Bakkerij Boonstra.  
 
Hieronder wat meer over deze sponsoren.  
 

Faber Sport 

In de jaren tachtig begonnen als uitbating van watersport- en campingartikelen in hartje centrum van 
sportminded en tevens Fryske trots Heerenveen. Ze transformeerden in rap tempo tot dé sportspeciaalzaak 
in functionele sportartikelen. De sporten waarmee ze zich met hun producten onderscheiden in 
vakkundigheid, - en kwaliteit zijn: schaatsen, voetbal, ijs-en veldhockey, running, fitness, indoor en 
wandelen. Stap naar binnen en de sfeer ademt ambacht, sportieve professionaliteit en vooral kennis en 
ervaring in alles wat de mens beweegt om fysiek tot grote hoogtes te willen stijgen. Behalve voor de 
ervaren sporters adviseren zij zich ook graag aan de minder ervaren sporter.  
 
Faber Sport  
Dracht 144  
8442 BZ Heerenveen 
T: 0513-620002 
E: info@fabersport.nl 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bakkerij Boonstra  
 
Een ambachtelijke bakkerij gevestigd aan de Meijerweg in de Knipe en de Pleinweg in Heerenveen  
Al 10 generaties lang is de familie Boonstra bakker, een familiebedrijf waar de heerlijke recepten zijn 
overgedragen van vader op zoon.  
 
Deze bakker is authentiek doordat ze in hun bakker gebruik maken van hoogwaardige grondstoffen. De 
verschillende granen zoals rogge, spelt, tarwe en haver worden zorgvuldig geselecteerd.  
 
Wist je dat je ook kunt bestellen bij Bakkerij Boonstra. Je kunt je bestelling afhalen en ze bezorgen in 
Gorredijk, Jonkerslan, Bontebok, Langezwaag, Luxwoude, Tjallebert, Luinjebert, Gersloot, Terband, 
Haskerdijken, Nieuwebrug, Oudehaske, Rottum, Oudeschoot, Nieuweschoot, Mildam, Oude en 
Nieuwehorne, Heerenveen, De Knipe, Oranjewoud en Katlijk. 
 
  Bakkerij Boonstra 

 Meyerweg 77,  
 8456 GB De Knipe 
 Tel. 0513 – 688 290 

  

mailto:info@fabersport.nl
tel:0513688290
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DISCO in Noppes 
Kom in je allermooiste disco outfit een feestje bouwen!!! 

 

 

Wanneer: Zaterdag 10 December 

 

Hoe laat: 

F en E teams van 18:30 uur tot 20:30 uur 

D en C teams van 20:30 uur tot 23:00 uur 

 

Iedereen mag 1 introducé meenemen. 
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Even serieus...  

Wedstrijdschema komende twee weken 
Het zaalseizoen is dan weer begonnen. Hieronder staan de wedstrijden voor de komende twee weken. Er 

kunnen nog wijzigingen optreden. Het meest actuele schema staat op www.kinea.nl en in de korfbal app. 

 
  

Thuisteam Uitteam Locatie 

zaterdag 26 november 
 

9:00 Kinea F1 Spannum F1 MFA Aengwirden 
 10:00 Kinea E2 SCO/European Aerosols E3 MFA Aengwirden 
 11:00 Kinea E1 Noveas E3 MFA Aengwirden 
 15:35 Kinea C2 Udiros C1 Hoekstra hal 
 16:40 Kinea C1 SIOS/Jumbo Wolvega C1 Hoekstra hal 
 17:45 Kinea A1 Flamingo's A1 Hoekstra hal 
 19:30 Elburg 2 Kinea 2 't Huiken 
 20:45 Elburg 1 Kinea 1 't Huiken 

zondag 27 november 
 

10:30 Wêz Handich/DOW/TFS 6 Kinea 3 Dûnoard 

zaterdag 3 december 
 

9:15 WWC E1 Kinea E2 De Greidhoeke 
 10:10 Kinea 2 Sparta (Ze) 2 Hoekstra hal 
 10:30 Mid-Fryslân/ReduRisk D1 Kinea D1 Utingeradeelhal 
 11:00 SCO/European Aerosols C2 Kinea C1 De Steense 
 11:30 Kinea 1 Sparta (Ze) 1 Hoekstra hal 
 12:00 Lintjo C2 Kinea C2 MFA MeJander 
 12:15 De Hoeve/Forward A2 Kinea A2 De Duker  

17:20 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 Kinea A1 Boekhorst 

 

Wedstrijdverslag  
 

 Kinea E2 – Udiros E2 (oefenwedstrijd)  12 - 1 

 

 
  

http://www.kinea.nl/
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Uit de oude doos  
 

Korven van plastic en niet meer van Rotan. Korfbalpalen van aluminium en niet meer van gietijzer. Velden 

van kunststof en niet meer van gras. Het is allemaal een soort van vooruitgang. Maar de geur van pas 

gemaaid gras heeft ook nog wel wat. 
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Stukken jaarvergadering 1 december  
 

Agenda Algemene Leden Vergadering kv. Kinea 
 

Locatie: Noppes  

Datum: 1 december 2022 
Tijd: 20:00 uur 

 
 
1. Opening 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

3. Notulen van de ALV d.d. 29 november 2021 

 

4. Jaarverslag secretaris en diverse commissies 

- Aan alle leden verzonden per e-mail 

 

5. Financiën 

 

6. Kascommissie 

- Verslag kascommissie  

Edwin vd Sluis en Robert-Jan Nawijn 

- Decharge 

- Verkiezing kascommissie 

 

7. Bestuurswisseling 

- Aftreden Jolle Sietsma als huidige Penningmeester (niet herkiesbaar) 

- Benoemen Marleen Beugeling als nieuwe penningmeester. 

- Stemmen leden 

 

8. Rondvraag 

 

 

Sluiting 
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(concept) Notulen Algemene leden vergadering kv. Kinea 

29-11-2021  
Seizoen 2020-2021 
 
1. Opening  
De vergadering wordt online  geopend door Voorzitster Eelkje van der Meer om 20:00 uur. Voor het 2e 
maal weer een online ALV en voor het eerst tweemaal in het zelfde jaar.  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen  
Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen 
 
3. Notulen vorige vergadering (29 april 2021)  
Notulen zijn goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag secretaris en overige commissies TC  
Geen opmerkingen op de jaarverslagen die zijn doorgemaild. 

5. Vaststellen begroting 2021 - 2022  
Jolle neemt de cijfers door en geeft toelichting daar waar nodig.  
 
6. De kascommissie  
(Robert-Jan Nawijn en Edwin van der Sluis) hebben de boekhouding met de penningmeester doorgenomen 
en geven decharge aan het bestuur.  
 
7. Rondvraag  
Douwe vraagt voor wie de fitness apparatuur bedoeld is op de 1e verdieping. 
 - Deze is nu vanwege de coronamaatregelen alleen voor alle eigen leden bedoeld. 
 
Sybren geeft nog een toelichting op de plannen voor padelbanen in de Knipe. 
De gemeente is bereid om subsidie te verstrekken en middels een enquête is gebleken dat er voldoende 
draagvlak onder de eigen leden is.  
 
De voorzitter bedankt alle (online) aanwezigen en sluit de vergadering om 20:50 uur af. 
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Jaarverslagen Secretariaat en commissies seizoen 2021 – 2022 
 

 

 
 
 
Inhoudsopgave 
 
 
Secretariaat         pagina 2 
Technische commissie        pagina 3 
Kledingcommissie        pagina 3 
Jeugdactiviteiten commissie       pagina 4 
Kantinecommissie        pagina 4 
Bliksemverloting / rommelmarkt      pagina 5 
Toernooicommissie        pagina 5 
Onderhoudscommissie        pagina 5 
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Jaarverslag Secretariaat 
Terugblik seizoen 2021 – 2022 
Een seizoen met weinig volledige veldcompetities en een zaalcompetitie met een lange pauze waar eerst 
zonder publiek gespeeld mocht worden en vanaf begin februari 2022 ook weer mét publiek. Terug kijkend 
lijkt het ver weg en nu alweer normaal. Toch is het nog kort geleden en laten we hopen dat het zo blijft. 
Gelukkig hebben we afgelopen seizoen een hoop leuke dingen kunnen doen, het openingstoernooi kon 
doorgaan. De digitale Bingo vond weer plaats, maar ook de traditionele (offline) rommelmarkt hebben we 
weer mogen organiseren.  
 
Competitie 
KV Kinea nam deel aan de competitie met 4 seniorenteams, 8 jeugdteams (A1, B1, D1, D2, E1, E2, F1 en F2) 
en de kangoeroes. 
In totaal telde KV Kinea dit seizoen 112 actieve bondsleden waarvan 66 jeugdleden.  
 
Kampioenschappen 
Het afgelopen seizoen hebben we de volgende kampioenschappen mogen behalen: 
Kinea C1 werd najaars veld kampioen 
De Midweek werd najaars veld kampioen  
 
Kinea A1, C1, E1, de midweek en Kinea 3 zijn op nummer 1 geëindigd in de ranglijst. Maar hiervan hebben 
ze zelf of de tegenstanders geen volledige competitie kunnen spelen. 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Wederom was er dit seizoen geen nieuwjaarsreceptie. Gelukkig wel weer een geslaagd alternatief, de 
online bingo met bijbehorende borrelpakketten. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond het afgelopen seizoen uit de volgende personen: 
Eelkje van der Meer:  Voorzitter 
Jolle Sietsma:  Penningmeester 
Bauke de Vries:  Secretaris 
Annechien Pronk: Wedstrijdsecretariaat 
Fokje Gerritsma: Bestuurslid 
 
Toekomstvisie en vooruitblik op komend seizoen 
Zorgdragen voor zowel een stabiele basis en ook vernieuwing binnen bestuur en commissies. De sportiviteit 
en sfeer binnen de vereniging naar een hoger niveau brengen om zo korfbal in de Knipe en omstreken 
toekomstbestendig te houden. 
Een solide basis creëren met een brede selectie aan jeugdteams. 
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Technische Commissie 

Na een aantal Corona jaren, hopen we dat dit seizoen weer eens normaal verloopt.  Met drie 

seniorenteams in het weekend en 1 midweek team op het veld zijn we al weer een paar maanden los in 

veld seizoen 2022/2023.  Afgelopen seizoen hee" Jan Visser in combi met Michiel Gerritsen, de selectie dor 

de corona tijd geleid.  

 

Vanaf dit seizoen, is Hans Harder terug als hoofdtrainer bij Kinea. We zijn erg blij dat Hans met volle 

enthousiasme de selectie weer onder zijn hoede heeft.  

 

Het is soms wel eens een zoektocht maar toch lukt het toch elke weer om de teams compleet te krijgen.  

Een groot compliment voor de junioren is daarbij op zijn plaats. Het gaat de jeugd niet vaak te gek en wil 

altijd wel mee om te spelen of wissel te zijn, machtig zo’n groep. We maken er weer een mooi seizoen van. 

 

Technische Commissie (Jeugd) 

Najaar 2021   

Het is ook dit jaar weer gelukt om ieder jeugdteam in te delen en voor iedere groep spelers & speelsters 

een trainer/coach aan te stellen. En zoals we gewend zijn in de Knipe staat er na een aantal trainingen 

allereerst het Kineatoernooi in de agenda. Een officieus begin van het nieuwe korfbalseizoen. Eind 

september lopen de competities en wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor (jeugd)trainers. Michiel 

zorgt hierbij voor de nodige input en ideeën. 

Vanaf november worden de Corona maatregelen strenger (geen ouders meer bij trainingen en dergelijke) 

en vervolgens volgt er een lockdown.   

 

Voorjaar 2022 

Terwijl er door de jeugd inmiddels (februari) weer wordt getraind en gespeeld is de commissie alweer 

begonnen met de voorbereidingen voor het komende seizoen en de huidige gang van zaken. Zo wordt er 

gesproken over toernooien (de Pein & Lintjo, waar meerdere teams van Kinea aan mee hebben gedaan), 

zijn er schoolkorfbaltrainingen gepland & gegeven (met gigantische opkomst!), is er ter afsluiting van het 

seizoen een ouder/kind toernooi georganiseerd en is de TC bezig met de grootste puzzel van het jaar: de 

indeling voor het nieuwe seizoen. Met veel hangen en wurgen is de bezetting en indeling nu rond en loopt 

het nieuwe seizoen alweer.   

 

 

Kledingcommissie 

Ook dit jaar hebben we meer meerdere bestelrondes en ruil momenten gehad. Helaas gaat het uitleveren 

momenteel wat trager en moeizamer dan dat we in het verleden gewend zijn. Corona, personeelstekort 

zullen allemaal redenen zijn maar het is wel vervelend. Het geduld wordt op de proef gesteld maar als het 

het er dan ook een keer is, dan staan we er ook weer prachtig op.  

 

Inmiddels hebben we de Kinea kleding alweer heel wat jaartjes onder onze hoede. We hebben dit altijd 

met heel veel plezier gedaan maar het wordt nu tijd om het stokje over te dragen. Lijkt het je wat om deze 

leuke job over te nemen, meld je bij ons aan.  

 

Janneke en Sietze   
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De Jeugdactiviteiten commissie 
Als JAC kijken wij terug op een mooi jaar, leuke activiteiten en een goeie opkomst. We begonnen het jaar in 
oktober met een Halloween activiteit voor de F, E, D en C's. Er kwamen maar liefst 45 kinderen. De 
kinderen waren mooi verkleed en deden enthousiast mee aan de leuke spelletjes.  
 
Helaas kon er ook dit jaar nog geen nieuwjaarsparty in Noppes plaats vinden dus besloten wij als JAC om de 
succesvolle bingo van het jaar ervoor nog een keer te herhalen. Samen met onze sponsors konden we 
mooie prijzen samen stellen en natuurlijk was daar ook weer de hulp van Jorn Cnossen die ons hielp met de 
techniek. Top!  
Samen met jullie gingen we weer klaar zitten voor de online bingo en ook dit jaar was dat een succes. 389 
bingo kaarten en 26 borrelpaketten werden er verkocht door het hele land en zelfs in België werd er 
meegedaan.  
 
19 maart was daar weer onze jaarlijkse sfeeractie. De jeugd wist een mooi sfeertje in de zaal te brengen. 
 
1 april, heldenfeest. Wat een opkomst en wat een creativiteit. Prachtig verklede Kineanen die dansend over 
de dansvloer gingen op de muziek van DJ Jorn Sietsma. 
 
18 april, 2e paasdag 's ochtends werden er in de bossen fanatiek eieren gezocht om vervolgens naar 
Noppes toe te gaan voor een heerlijke brunch. Niet te veel want er moest nog gepjukt worden. Prachtig 
weer hadden we erbij, veel deelnemers en veel publiek. Wat een gezelligheid. 
 
12 mei ging het hard om hard tijdens het lasergamen van de b en c jeugd. Een gezellige groep strijders 
maakten er een leuke avond van.  
 
En als laatste activiteit van het seizoen stond het kamperen in Noppes op de planning, 17 en 18 juni. De 
jeugd vond het geweldig, er werden leuke spelletjes gedaan, gelachen, gekletst en natuurlijk heel weinig 
geslapen.  
 
Tot snel, 
Groeten de JAC 
 
 
Kantinecommissie 2021 – 2022 
Na de 2 coronaseizoenen nu gelukkig weer een normaal seizoen. We konden weer ‘gewoon’ gebruikmaken 
van Noppes. Alle vrijwilligers voor de bardiensten (leden, oud-leden en ouders)  willen we weer heel 
hartelijk bedanken voor alle hulp. Ook dit jaar konden we rekenen op veel nieuwe helpers. Bedankt en tot 
de volgende keer! 
 
Fimke, Fokje en Douwe 
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Aktiecommissie 
Eindelijk na 3 jaar mochten we weer een bliksemverloting organiseren. Iedereen had er veel zin en daarom 
waren de loten in een ommezien verkocht! Het was dus weer een zeer geslaagde actie. 
 
Ook konden we voor het eerst na de Corona-periode weer onze rommelmarkt organiseren. Het weer 
werkte heel goed mee en wat had iedereen ontzettend veel spulletjes voor ons gespaard. 
De opbrengst (€2.950,—) en medewerking van iedereen was geweldig. 
 
Wat hebben we toch een prachtige vereniging!  
 
Anne en ik hebben aangegeven dat we na “tig” jaren graag willen stoppen. Bij deze hopen we dat “nieuw 
bloed” zegt….ja, dat lijkt me een  leuk werkje…(nieuwe) acties voor Kinea organiseren! 
 
Allemaal hartelijk dank voor jullie inzet, we rekenen volgend jaar weer op jullie! 
 
Groetjes van de aktiecommissie  
Anne Beugeling 
Martje Huitema-Haanstra 
 
 
Toernooicommissie  
Aan de start van het seizoen 2021 – 2022 konden we gelukkig weer een echt toernooi organiseren. Voor 
alle jeugdteams hebben we een mooie poule weten samenstellen en zijn er op de zeer warme en zonnige 
dag mooie wedstrijden gespeeld. De senioren konden allemaal een oefenwedstrijd spelen een toernooi 
voor deze categorie blijkt toch nog steeds zeer lastig.  
 
 
Onderhoudscommissie 
Het Klusteam doet allerhande klussen bij Noppes. Het is banken, stoelen maken, verven, speeltuin netjes 
houden, snoeien en wat er verder nog voorbij komt.  
Wij zijn met een gezellige ploeg die ca.1 keer in de maand bij elkaar komt. 
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